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ค าน า 
    
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางและวิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อม 
ความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  
 เพ่ือให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน อย่างน้อย   
ปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและ เดือนตุลาคมของทุกปี 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้มีการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ 2561 ในรอบที่ 2 (ผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 ถึง เดือนกันยายน 2561) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2564) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และใช้การ
บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผล การใช้จ่ ายงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน (e-plan) และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 เป็น
เครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น   
 
 
            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน   
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ส่วนที ่๑ 
บทน า 

…………………………………………………… 
๑. ความส าคัญของการตดิตามและประเมนผล    
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน สามารถก ากับ
ดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จึงเป็นการติดตามผลที่
ให้ความส าคัญ ดังนี้  

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน  

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ตรวจสอบดู
ว่าแผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร  

๓. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา 
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

๔. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผน เป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด 
ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน สภาพพ้ืนที่และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน
สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลหนองโสน  

บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ  
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้    
และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายาม ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
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โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง  

๒. วตัถปุระสงค์ของการตดิตามและประเมนผิล    
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง

ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ    
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น 
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้  
   ๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ซึ่งจะช่วย
ตอบสนอง ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล  

๒. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล       
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้  

๓. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

๔. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
๕. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ป ระชาชนในต าบล
หนองโสน และชุมชนทั้ง ๘ ชุมชน หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด  
   ๖. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม 
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล    
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2)  
ด าเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โสน เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

๑. การด าเนินการติดตามและประเมินผล     
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย   
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     ๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
คัดเลือกจ านวน 3 คน   

     ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน    
     ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน คัดเลือก จ านวน 2 คน   
     ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองโสน คัดเลือกจ านวน 2 คน       
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน      

ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ดังนี้ 

1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

๒. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา  

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่ อ     
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เพ่ือด าเนินการต่อไป  
   2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ      

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ดังนี้  
        2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี 
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า 
ผู้ใช้ผลน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร          
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์/หรือสังเกต แล้วน าผลที่ได้มา 
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม  
        2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามจากข้อ 2.1 มา
วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียดซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ  
        2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ 
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้คือข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้นแม้จะวางแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ 
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
        2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย           
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
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Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
        2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ 
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3   
        2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ 
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
        2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท า โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสม ต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโสน 
  

๓. การรายงานผล    
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน มีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสน เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสน และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
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ขั้นตอนการรายงานผล   

 
 
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล   
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้ เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ 
เป็นต้น หรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์(Interview) และแบบสังเกตการณ์(Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพ
พ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้ง
เกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่ เป็นจริงต่อไป   
  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล      
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
ก าหนดกรอบ และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  

1.1  ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้  
  ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองโสน อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง   
  ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือนและสรุปภาพรวมของ 6 เดือนที่ผ่านมา

ทุกครั้ง  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
      
  

คณะกรรมการ 
พัฒนาของ  

อบต.หนองโสน   

เมษายน/ตุลาคม 
  

คณะกรรมการ  
ติดตามและ 
ประเมินผล   

 
นายก อบต. 
หนองโสน    

     
สภา อบต.หนองโสน 

     รายงานผล    อ สน เ   

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น   

         
     

  

   ประกาศผลการตดิตามฯ  

       ให้ประชาชนทราบ 
              

เ สน อ   อ เ สน   

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
  

นายก อบต. 
หนองโสน 

นายก อบต. 
หนองโสน 



 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผล ปงีบประมาณ 2561 (รอบเดอืนตลุาคม)                                        หนา้  ๘ 
 

  ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพ่ือให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโสน เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
        1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  
        1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน มาปฏิบัติงาน  
        1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก 
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก 
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
       1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง ผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน            
ซ่ึงสามารถวัดได้ใน เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น  
        1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้ เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด 
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น  
        ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอเมืองตราด และจังหวัดตราดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบองค์รวม ของจังหวัดเดียวกัน  
  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล       

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
        2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล    
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการคือ   
   ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   
   ๒) เครื่องมือ   

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ  
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

   ๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม 
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้  
   ๒) การส ารวจ (survey)  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ 
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต 
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรมความต้องการซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 



 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผล ปงีบประมาณ 2561 (รอบเดอืนตลุาคม)                                        หนา้  ๙ 
 

 
  3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน        
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
        3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้ 
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ 
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทาง 
วิศวกรรมการทาง โครงการจัดงานประเพณีวันเด็กจะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น  
       3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ 
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ 
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
       3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโสน ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสน มีการบันทึก การสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้
ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  
        3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลหนองโสน/องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จะมีการบันทึกการส ารวจ 
และทิศทางการส ารวจไว้เป็น หลักฐาน  
        3.5 เอกสาร (Documents)  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ 
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล    
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ ที่ส าคัญคือการน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน 
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยก
เป็น หัวข้อได้ ดังนี้  
  ๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ 
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน   
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  ๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ 
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน 
ปัจจุบันและอนาคต  
  ๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  ๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ  
ทีจ่ะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ  
  ๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ 
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ  
  ๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม   
มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถ
ก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้   
  ๗. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มี ความสอดคล้องกันประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสน เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
   ๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลหนองโสน  
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ส่วนที ่๒ 
ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา 

…………………………………………………… 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการติดตามและประเมินผล เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา ๔ ปี      
พ.ศ. 2561- 2564 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ที่ก าหนด 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมาย เพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด อ าเภอเมืองตราด และแผนชุมชนในต าบลหนองโสน 

๑. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน มีรายละเอียด ดังนี้         
     ๑) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชวีติและสงัคมอยูด่ีมสีขุ 
     แนวทางการพัฒนา : 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์   

คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพ 
แข็งแรง และได้รับบริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 

    3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาและการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ 
    ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันศาสนา และการธ ารงรักษาไว้ซึ่งประเพณี 

วัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ๒) ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ การท่องเทีย่วเชงินิเวศ และรักษส์ิง่แวดล้อม 
     แนวทางการพัฒนา : 1) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ 

    2) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และสร้างรายได้        
การกระจายสินค้าทางการเกษตร กลุ่มเกษตรกรและประชาชน 
3) รณรงค์ให้ประชาชนและกลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ           
และสิ่งแวดล้อม 

     ๓) ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเข้มแขง็ของชมุชนและสง่เสริมการมสีว่นรว่มของประชาชน 
     แนวทางการพัฒนา : 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารงานท้องถิ่น 
2) ส่งเสริมกระบวนการเลือกตั้งๆ การออกเสียงมติ และการแสดงความ
คิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตย 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และการแก้ไข
ปัญหาทีบ่ั่นทอนความั่นคงของชุมชน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย 

    ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่างๆ 
     ๔) ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
     แนวทางการพัฒนา : 1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ให้มีมาตรฐานและทั่วถึง 
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2) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าสาธารณะ เพ่ือใช้ในการอุปโภค-บริโภค    
และการเกษตร 
3) พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ให้ทั่วถึง      
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

     ๕) ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทีด่ี 
     แนวทางการพัฒนา : 1) พัฒนาระบบเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศขององค์กร และเพ่ิม       

ช่องทางการรับรู้ข่าวสารขององค์กร 
2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด  
โปร่งใส และเป็นธรรม 
3) จัดหาและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในส านักงานและสถานที่
ปฏิบัติงานให้เพียงพอ 

๒. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
“คมนาคมสะดวก สิ่งแวดล้อมสดใส ใส่ใจสุขภาพชุมชน มุ่งสู่การบริการเป็นเลิศ คู่สังคมไทย” 

๓. พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
     ๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน 

        2. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3. ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกายและรักษ์สุขภาพ 

        4. มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและสะดวก รวดเร็ว 
          5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
     1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้

มาตรฐานและเพียงพอ 
       ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 

     ๓. ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ๔. ประชาชนมีงานท ามีรายได้เพ่ิมข้ึน 
     ๕. สังคม ชุมชนเข้มแข็ง  มีสภาวะแวดล้อมที่ดี  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
     ๖. ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ๗. การบริหารในระบบบูรณาการและการท างานเน้นความโปร่งใส 
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ส่วนที ่๓ 
การตดิตามและประเมนิผล 

…………………………………………………… 
แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้ว 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน  อ าเภอเมืองตราด จงัหวดัตราด 

ประเด็นการประเมนิ 
ม ี

การด าเนนิงาน 
ไม่ม ี

การด าเนนิงาน 
สว่นที ่1  คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น   
1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

สว่นที ่2  การจดัท าแผนการพัฒนาทอ้งถิน่   
7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที ่2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สว่นที ่1  ขอ้มลูทัว่ไป 
1.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน  ครั้งที่ 2 (เมษายน ๒๕๖1 – กันยายน ๒๕๖๑) 
สว่นที ่ 2  ผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาท้องถิน่สีป่ี 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ยทุธศาสตร ์ ปทีี ่๑ (๒๕๖๑) ปทีี ่๒ (๒๕๖๒) ปทีี ่๓ (๒๕๖๓) ปทีี ่๔ (๒๕๖๔) 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

 ๑.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมอยู่ดมีีสุข 

25 11,325,950 26 11,457,150 26 11,457,150 25 11,357,150 

 ๒.การพัฒนา
เศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และรักษส์ิ่งแวดล้อม 

14 1,290,000 9 750,000 8 700,000 8 350,000 

 ๓. การเสริมสรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

5 290,000 6 1,070,000 5 470,000 5 270,000 

 ๔. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

41 15,183,600 67 59,008,600 12 4,104,000 12 4,298,830 

 ๕. การบรหิาร
จัดการที่ด ี

6 314,000 6 531,000 5 481,000 5 501,000 

รวม 91 28,403,550 114 72,816,750 56 17,212,150 55 16,776,980 
    (ข้อมูลในระบบ e-plan ณ เดือนตุลาคม 2561) 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑ 

ยทุธศาสตร ์ โครงการทัง้หมด อนมุตัิงบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย ด าเนินการ  
100 % 

จ านวน คิดเปน็ จ านวน คิดเปน็ จ านวน คิดเปน็ จ านวน คิดเปน็ จ านวน คิดเปน็ 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 
 

25 
 

27.47 19 35.19 8 22.86 8 22.86 8 22.86 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

14 15.38 5 9.26 2 5.71 2 5.71 2 5.71 

๓. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5 5.49 3 5.56 1 2.86 1 2.86 1 2.86 

๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

41 45.05 23 42.59 21 60.00 21 60.00 21 60.00 

๕. การบริหารจัดการที่ดี 
 

6 6.59 4 7.41 3 8.57 3 8.57 3 8.57 

รวม 91 100% 54 59% 35 38% 35 38% 35 38% 
   (ข้อมูลในระบบ e-plan ณ เดือนตุลาคม 2561) 
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ยทุธศาสตร ์
โครงการทัง้หมด อนมุตัิงบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย ด าเนินการ 100 % 

งบประมาณ คดิเปน็ งบประมาณ คดิเปน็ งบประมาณ คดิเปน็ งบประมาณ คดิเปน็ งบประมาณ คดิเปน็ 
 ๑.การพฒันา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมอยู่ดีมีสุข 

11,325,950 39.88 9,921,550 66.88 8,647,298 68.33 8,647,298 68.33 8,647,298 68.33 

 ๒.การพฒันา
เศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยวเชิงนเิวศ 
และรกัษ์
สิ่งแวดลอ้ม 

1,290,000 4.54 260,000 1.75 15,800 0.12 15,800 0.12 15,800 0.12 

 ๓.การเสรมิสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชนและส่งเสริม
การมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 

290,000 1.02 190,000 1.28 4,740 0.04 4,740 0.04 4,740 0.04 

 ๔.การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน 

15,183,600 53.46 4,219,400 28.44 3,962,600 31.31 3,962,600 31.31 3,962,600 31.31 

 ๕.การบริหาร
จัดการที่ด ี

314,000 1.11 244,000 1.64 24,230 0.19 
 

24,230 0.19 
 

24,230 0.19 
 

รวม 28,403,550 100% 14,834,950 52% 12,654,668 45% 12,654,668 45% 12,654,668 45% 

   (ข้อมูลในระบบ e-plan ณ เดือนตุลาคม 2561) 
 
สรปุ 
โครงการที่ได้ด าเนินการ   35           โครงการ 
โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ปี 256๑      91           โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ     35  x  100 =      38.00 % 
                             91 
 
สว่นที ่ 3  ผลการด าเนนิงานตามโครงการที่ไดร้บัเงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 256๑ (ระหว่างเดือนเมษายน 25๖๐ – เดือนกันยายน 256๑) 
 

โครงการ 
ผลการด าเนนิงาน งบประมาณ 

ด าเนนิการ 
เสรจ็แลว้ 

อยูใ่นระหวา่ง
ด าเนนิการ 

ยงัไมไ่ด ้
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
ทีไ่ดร้บั 

งบประมาณ 
ทีเ่บกิจา่ยไป 

- - - - - - 
รวม   
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แบบที ่3/1 แบบประเมนิผลการด าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ 
เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนเมษายนและ
ตุลาคมของทุกปี 
สว่นที ่1 ข้อมลูทัว่ไป 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 
2. รายงานผลการด าเนินงาน  ครั้งที่ 2 (เมษายน – กันยายน) 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 256๑ 
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยทุธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 

ทีป่รากฏอยูใ่นแผน 
จ านวนโครงการ 

ทีไ่ดป้ฏบิตั ิ
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมสีุข 25 

 
8 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

14 2 

๓. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

5 1 

๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 41 21 
๕. การบริหารจดัการทีด่ ี 6 3 

รวม 91 35 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1. การพฒันาคณุภาพชวีติและสังคมอยู่ดมีสีขุ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหต ุ
ตัง้ไว ้ เบกิจา่ย ทีม่า 

1 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู่้สูงอายุ 
(แผน1-8) 

7,442,400 7,133,200 เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

 

2 โครงการสนับสนุนการเสริมสรา้งสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่คนพิการฯ (แผน 1-8) 

115,200 1,002,200 เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

 

3 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์(แผน1-8) 90,000 78,000 เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

 

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคมุโรคไข้เลือดออก
(แผน1-8) 

50,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้
ด าเนินการ 

5 โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนขับ้า (แผน1-8) 50,000 48,000 ตามข้อบัญญัต ิ  
6 โครงการจดัการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้

ด าเนินการ 
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(แผน1-8) 
7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอาย ุ

(แผน1-8) 
100,000 37,800 ตามข้อบัญญัต ิ  

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้อายุและผู้พิการ 
(แผน1-8) 

50,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้
ด าเนินการ 

9 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ (แผน1-8) 

30,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้
ด าเนินการ 

10 ส่งเสริมการเล่นและแข่งขันกีฬา 50,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้
ด าเนินการ 

11 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

60,000 60,000 ตามข้อบัญญัต ิ  

12 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 30,000 23,891 ตามข้อบัญญัต ิ  
13 โครงการสืบสานประเพณสีงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

แห่งชาติ 
30,000 ด าเนินการเสร็จ 

(ไม่ได้เบิกจ่าย) 
ตามข้อบัญญัต ิ  

14 โครงการจดัขบวนบุปผาชาติเข้ารว่มงานวันตราด
ร าลึก 

10,000 10,000 ตามข้อบัญญัต ิ  

15 โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 10,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  
16 จัดท าอาหารกลางวัน 137,200 - ตามข้อบัญญัต ิ  
17 ศึกษาเรียนรู้นอกสถานท่ี 10,000 ด าเนินการเสร็จ 

(ไม่ได้เบิกจ่าย) 
ตามข้อบัญญัต ิ  

18 จัดซื้ออาหารเสริมนม 549,950 (งวดแรก) 
314,207.60 

ตามข้อบัญญัต ิ  

19 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 50,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้
ด าเนินการ 

   (ข้อมูลในระบบ e-plan ณ เดือนตุลาคม 2561) 
 
ยุทธศาสตร์ที ่2. การพฒันาเศรษฐกจิการท่องเทีย่วเชงินเิวศและรกัษส์ิง่แวดลอ้ม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหต ุ
ตัง้ไว ้ เบกิจา่ย ทีม่า 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต าบลหนองโสน 
(แผนหมู่ ๑-๘) 

30,000 6,800 ตามข้อบัญญัต ิ  

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี (แผน1-8) 100,000 9,000 ตามข้อบัญญัต ิ  
3 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหมห่รือเศรษฐกิจ

พอเพียงต าบลหนองโสน  
(แผนชุมชนหมู1่-8) 

50,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้
ด าเนินการ 

4 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน แผนหมู่ 1-8 50,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้
ด าเนินการ 

5 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แผนหมู่ 1-8 

30,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้
ด าเนินการ 

   (ข้อมูลในระบบ e-plan ณ เดือนตุลาคม 2561) 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน.  
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหต ุ
ตัง้ไว ้ เบกิจา่ย ทีม่า 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
(แผนชุมชน หมู่ ๑-๘) 

50,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้
ด าเนินการ 

2 โครงการจดัจุดบริการลดอุบตัิเหตชุ่วงเทศกาล 40,000 4,740 ตามข้อบัญญัต ิ  
3 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยัต่างๆ 100,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้

ด าเนินการ 
   (ข้อมูลในระบบ e-plan ณ เดือนตุลาคม 2561) 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๔. การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหต ุ
ตัง้ไว ้ เบกิจา่ย ทีม่า 

1 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสระอ้ายประแสร์ แผนชุมชน
หมู่ 7 

104,700 104,000 ตามข้อบัญญัต ิ  

2 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยสะพานยายเสียว แผนชุมชน
หมู่ 7 

133,100 132,500 ตามข้อบัญญัต ิ  

3 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยเขาดิน-หัวชากแผนชุมชนหมู่ 
7 

116,400 116,000 ตามข้อบัญญัต ิ  

4 ก่อสร้างถนนคสล.สายปลายคลอง-วังกระทะ แผน
ชุมชนหมู่ 7 

168,200 167,500 ตามข้อบัญญัต ิ  

5 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายสมัฤทธ์ิแผนชุมชน
หมู่ 7 

54,700 54,700 ตามข้อบัญญัต ิ  

6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ซอยเขาวังปลา 
หมู่ 7 

22,900 21,000 ตามข้อบัญญัต ิ  

7 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยร่วมใจพัฒนา แผนชุมชนหมู่ 
4 

100,600 100,000 ตามข้อบัญญัต ิ  

8 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยสุดใจ แผนชุมชนหมู่ 4 487,400 487,000 ตามข้อบัญญัต ิ  
9 ปรับปรุงถนนดินลูกรังซอยเทิดพระเกียรต ิแผน

ชุมชนหมู่ 4 
12,000 12,000 ตามข้อบัญญัต ิ  

10 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยมิ่งขวัญ แผนชุมชนหมู่ 2 499,700 499,500 ตามข้อบัญญัต ิ  
11 ปรับปรุงถนนลูกรังซอยแหลมตอง1(ลุงเพิก) แผน

ชุมชนหมู่ 2 
17,900 17,900 ตามข้อบัญญัต ิ  

12 ซ่อมแซมปรับปรุงซอยประชาอุทิศ-ซอย อนามัย 
แผนชุมชนหมู่ 8 

171,100 171,100 ตามข้อบัญญัต ิ  

13 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพงษ์เพชร แผนชุมชนหมู่ 8 201,900 201,500 ตามข้อบัญญัต ิ  
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14 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยศาลาท่ากรวด แผนชุมชน
หมู่ 5 

148,200 148,000 ตามข้อบัญญัต ิ  

15 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่าใหญ่ แผนชุมชนหมู่ 3  421,200 420,500 ตามข้อบัญญัต ิ  
16 ก่อสร้างคสล.ซอยแผ้วอ าพันธ์ หมู ่1 191,200 191,000 ตามข้อบัญญัต ิ  
17 ปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนน คสล.ซอยเฉลิมเกียรติ 

เฉลิมชนม์ และเฉลิมวังชัย แผนชุมชนหมู่ 1-8 
107,800 107,500 ตามข้อบัญญัต ิ  

18 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเพื่อนรัก 6 แผนชุมชนหมู่ 5 451,800 451,500 ตามข้อบัญญัต ิ  
19 ขยายถนนคสล.สายปากคลอง หมู่ 3 37,600 37,600 ตามข้อบัญญัต ิ  
20 ปรับปรุงถนนดินลูกรังซอยพรงล าบิด 4 แผนชุมชน

หมู่ 3 
21,200 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้

ด าเนินการ 

21 ปรับปรุงถนนดินลูกรังซอยก้นกอกแผนชุมชนหมู่ 8 227,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้
ด าเนินการ 

22 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล บ้านหวัชาก แผนชุมชน
หมู่ 6 

118,600 118,500 ตามข้อบัญญัต ิ  

23 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาวังปลา แผนชุมชนหมู่ 6 404,200 404,000 ตามข้อบัญญัต ิ  
   (ข้อมูลในระบบ e-plan ณ เดือนตุลาคม 2561) 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๕. การบรหิารจดัการทีด่ี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหต ุ
ตัง้ไว ้ เบกิจา่ย ทีม่า 

1 จัดท าแผนที่ภาษ ี 200,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้
ด าเนินการ 

2 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 33,000 14,850 ตามข้อบัญญัต ิ  
3 จัดซื้อเก้าอ้ี 7,000 7,000 ตามข้อบัญญัต ิ  
4 จัดซื้อพัดลม 4,000 2,380 ตามข้อบัญญัต ิ  

   (ข้อมูลในระบบ e-plan ณ เดือนตุลาคม 2561) 
 
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอยู่ในตาราง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการอนุมัติงบประมาณ ข้อมูลการลงนามสัญญา ข้อมูล
การเบิกจ่าย นั้น ได้น าออกมาจากระบบ e-plan ณ เดือนตุลาคม 2561 ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังไม่สมบูรณ์
ในบางโครงการ เนื่องจากข้อมูลในบางส่วนต้องให้เวลาในการรวบรวม และกรอกข้อมูลเข้าระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผล ปงีบประมาณ 2561 (รอบเดอืนตลุาคม)                                        หนา้  ๒๐ 
 

แบบที ่3/2 แบบประเมนิความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน

ในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี 

สว่นที ่1 ข้อมลูทัว่ไป 
1.1  เพศ (1) ชาย   ๙๐ คน  (2) หญิง  ๖๙ คน  
  
1.2  อาย ุ (1) ต่ ากวา่ 20 ป ี ๓ คน    (2) 20 – 30 ป ี ๑๒ คน  

(3) 31 – 40 ป ี ๑๒ คน   (4) 41 – 50 ป ี ๒๗ คน   
(5) 51 – 60 ป ี ๔๘ คน  (6) มากกวา่ 60 ป ี ๕๗ คน 
 

1.3 การศึกษา (1) ประถมศึกษา  ๘๗ คน  (2) มธัยมศึกษาหรือเทยีบเท่า  ๓๖ คน  
(3) อนปุรญิญา หรือเทียบเทา่ ๙ คน (4) ปรญิญาตร ี  ๒๗ คน   
(5) สงูกวา่ปรญิญาตรี    -  (6)  อื่น ๆ    -  
 

1.4 อาชพีหลัก (1) รบัราชการ  ๓ คน  (2) เอกชน / รฐัวสิาหกจิ ๙ คน  
(3) ค้าขาย ธรุกจิสว่นตวั ๑๕ คน  (4) รบัจา้ง  ๑๘ คน    
(5) นักเรยีนนักศึกษา ๓ คน  (6) เกษตรกร  ๙๖ คน 
(๗) อืน่ ๆ (ระบ)ุ  ๑๕ คน (แม่บ้าน,ราชการบ านาญ,ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ) 

 

ส่วนที่   2    ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

 
ความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไมพ่อใจ 
จ านวน/

คน 
รอ้ยละ จ านวน

/คน 
รอ้ยละ จ านวน

/คน 
รอ้ยละ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 23 20.75 120 75.47 6 3.77 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม 24 15.09 120 75.47 15 9.43 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

18 11.32 123 77.35 18 11.32 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 18 11.32 132 83.01 9 5.66 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ 
กิจกรรม 

21 13.20 117 73.58 21 13.20 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 39 24.52 117 73.58 3 1.88 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

30 18.86 108 67.92 21 13.20 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 24 15.09 111 69.81 24 15.09 
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 18 11.32 126 79.24 15 9.43 

หมายเหตุ : ส ารวจตัวอย่างประชาชนในพ้ืนท่ี ต าบลหนองโสน จ านวน ๑๕๙ ตัวอย่าง 

 
 



 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผล ปงีบประมาณ 2561 (รอบเดอืนตลุาคม)                                        หนา้  ๒๑ 
 

แบบที ่3/3 แบบประเมนิความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสนในภาพรวม 
(ดา้นยุทธศาสตรก์ารพฒันา) 
สว่นที ่ 1  ข้อมลูทัว่ไป 
1.1  เพศ (1) ชาย   ๙๐ คน  (2) หญิง  ๖๙ คน  
  
1.2  อาย ุ (1) ต่ ากวา่ 20 ป ี ๓ คน    (2) 20 – 30 ป ี ๑๒ คน  

(3) 31 – 40 ป ี ๑๒ คน   (4) 41 – 50 ป ี ๒๗ คน   
(5) 51 – 60 ป ี ๔๘ คน  (6) มากกวา่ 60 ป ี ๕๗ คน 
 

1.3 การศึกษา (1) ประถมศึกษา  ๘๗ คน  (2) มธัยมศึกษาหรือเทยีบเท่า  ๓๖ คน  
(3) อนปุรญิญา หรือเทียบเทา่ ๙ คน (4) ปรญิญาตร ี  ๒๗ คน   
(5) สงูกวา่ปรญิญาตรี    -  (6)  อื่น ๆ    -  
 

1.4 อาชพีหลัก (1) รบัราชการ  ๓ คน  (2) เอกชน / รฐัวสิาหกจิ ๙ คน  
(3) ค้าขาย ธรุกจิสว่นตวั ๑๕ คน  (4) รบัจา้ง  ๑๘ คน    
(5) นักเรยีนนักศึกษา ๓ คน  (6) เกษตรกร  ๙๖ คน 
(๗) อืน่ ๆ (ระบ)ุ  ๑๕ คน (แม่บ้าน,ราชการบ านาญ,ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ) 

สว่นที ่2 ความพงึพอใจตอ่การด าเนนิงานขององค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน  
๑) ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคมอยูด่ีมสีขุ 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลีย่ 

( 10 คะแนน ) 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 7.84 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.72 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.59 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.40 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.50 
6) การด าเนินเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.72 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.57 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.67 

 
๒) ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ การท่องเทีย่วเชงินเิวศ และรักษส์ิง่แวดล้อม 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลีย่ 

( 10 คะแนน ) 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 7.81 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.66 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.61 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.68 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.66 
6) การด าเนินเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.58 



 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผล ปงีบประมาณ 2561 (รอบเดอืนตลุาคม)                                        หนา้  ๒๒ 
 

7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.66 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.69 

 
๓) ยทุธศาสตร์การเสริมสรา้งความเขม้แข็งของชมุชนและสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลีย่ 

( 10 คะแนน ) 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 7.69 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.58 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.37 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.55 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.52 
6) การด าเนินเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.54 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.28 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.49 

 
๔) ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลีย่ 

( 10 คะแนน ) 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 8.07 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.08 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.79 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.95 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.27 
6) การด าเนินเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.26 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.30 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.44 

 
๕) ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการที่ดี 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลีย่ 

( 10 คะแนน ) 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 7.57 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.61 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.32 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.28 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.26 
6) การด าเนินเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.24 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.10 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.84 

หมายเหตุ : ส ารวจตัวอย่างประชาชนในพ้ืนท่ี ต าบลหนองโสน จ านวน ๑๕๙ ตัวอย่าง 

 



 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผล ปงีบประมาณ 2561 (รอบเดอืนตลุาคม)                                        หนา้  ๒๓ 
 

 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๑.จ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพด้าน
งบประมาณ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ ส่งผลให้ไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. โครงการส่วนใหญ่มุ่งเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส าคัญ จึงส่งผลถึงการพัฒนาด้านอื่นๆ  
 ๓. งบประมาณในการพัฒนามีจ ากัด ไม่เพียงพอกับความต้องการของชุมชน ท าให้ไม่สามารถพัฒนา
ชุมชนได้ไม่เต็มความสามารถ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนได้ด าเนินการประสานหน่วยงานอ่ืนในการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรในการด าเนินการขององค์กร  
 ๔. ประชาชนบางยังไม่เข้าใจในรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ประชาชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการท างานขององค์กร ท าให้การท างาน
ร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
ข้อเสนอแนะ 
   1. น าโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 
   2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง  
 4. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือท าการซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการท างานร่วมกัน ระหว่าง
หน่วยงานและผู้น าชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 


